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ΘΕΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Ι
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)
1.
Β1. Σώκα βάξνπο 10 Ν δηαηεξείηαη αθίλεην ζην πάησκα. Σην ζώκα

F

αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F (κεηξεκέλε ζε Ν) κε θνξά πξνο ηα
0

πάλσ. Τν κέηξν ηεο δύλακεο δηαξθώο απμάλεηαη.

2

Α) Σπκπιεξώζηε ζηνλ πίλαθα ην κέηξν ηεο θάζεηεο δύλακεο
επαθήο Ν, πνπ αζθείηαη ην από ην πάησκα ζην ζώκα

6

Μονάδες 4
10

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.

2.

Β1) Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλαο καζεηήο πνπ αζθεί δύλακε
κέηξνπ F ζε έλα απηνθίλεην θαη πξνζπαζεί λα ην κεηαθηλήζεη, όκσο
απηό όπσο θαη ν καζεηήο, παξακέλεη αθίλεην.
Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην καζεηή θαη λα
δηαθξίλεηαη πνηεο από ηηο δπλάκεηο πνπ ζρεδηάζαηε είλαη δπλάκεηο από επαθή θαη πνηεο είλαη
δπλάκεηο από απόζηαζε.
Μονάδες 12

3.
Β1. Σε μύιηλν παξαιιειεπίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F θαη θηλείηαη ζε

νξηδόληην ηξαπέδη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η έδξα ηνπ παξαιιειεπίπεδνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην ηξαπέδη έρεη εκβαδόλ Ε1. Τν ίδην παξαιιειεπίπεδν
ηνπνζεηείηαη ώζηε λα έρεη ζε επαθή κε ην ηξαπέδη κηα έδξα εκβαδνύ Δ1/2.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:

Πξνθεηκέλνπ ην παξαιιειεπίπεδν λα θηλείηαη πάιη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
απαηηείηαη ε άζθεζε νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ,
α) F/2

β) F

γ) 2F
[1]

N

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 8

4.

Β1. Πίζεθνο κε κάδα 40 Kg θξέκεηαη από ην θιαδί ελόο δέλδξνπ
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: Αλ ε επηηάρπλζε ηα βαξύηεηαο είλαη g = 10
m/s2 ηόηε ε δύλακε πνπ αζθεί ν πίζεθνο ζην θιαδί έρεη κέηξν:
α) 0 Ν

β)400 Ν

γ) 800 Ν

Μνλάδεο 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μνλάδεο 8
5.
Β2. Σπξώρλνπκε έλα κηθξό θηβώηην πάλσ ζην νξηδόληην πάησκα αζθώληαο ηνπ κία ζηαζεξή
νξηδόληηα δύλακε, έηζη ώζηε λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
α) Η δύλακε πνπ αζθνύκε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε (θαηά κέηξν) από ηελ δύλακε ηεο
ηξηβήο.

β) Γελ ππάξρεη ηξηβή αλάκεζα ζην πάησκα θαη ην θηβώηην (ην πάησκα είλαη ιείν)
γ) Η ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην είλαη κεδέλ.
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

6.
Β1. Αληηθείκελν έρεη κάδα m = 5kg θαη θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή
ηαρύηεηα κέηξνπ υ= 5 m/s

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.

[2]

Τν κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο F πνπ είλαη αλαγθαία ώζηε λα δηαηεξεί ην αληηθείκελν ηελ
θαηάζηαζε ηεο θίλεζήο ηνπ είλαη:

α) 10 Ν

β)

γ)

5Ν

0Ν
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

7.
Β1. Αεξόζηαην κάδαο m = 100 Kg αησξείηαη αθίλεην ζε ζηαζεξό ύςνο από ην έδαθνο ζην
νπνίν ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ηηκή 9,5 m/s2 . Θεσξείζηε ην αεξόζηαην σο πιηθό
ζεκείν
Α) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην αεξόζηαην.
Μονάδες 4
Β) Να πξνζδηνξίζεηε ηα κέηξα ηνπο.
Μονάδες 8

8.
Β1. Έλαο καζεηήο αζθεί ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε ζε έλα ηξαπέδη θαη απηό θηλείηαη
ζε νξηδόληην πάησκα κε ζηαζεξή νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ . Έλαο ζπκκαζεηήο
ζαο ππνζηεξίδεη, όηη ε κνλαδηθή νξηδόληηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ηξαπέδη είλαη ε
F θαη εθεί νθείιεηαη ε ζηαζεξή ηνπ ηαρύηεηα θαη αλ κεησζεί ην κέηξν ηε δύλακεο F

ζα κεησζεί θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αιιά ην θηβώηην ζα εμαθνινπζήζεη λα θηλείηαη
νκαιά .
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε
Η άπνςε ηνπ ζπκκαζεηή ζαο είλαη
α) Σσζηή

β) Λαλζαζκέλε

γ) Δλ κέξεη ζσζηή θαη ελ κέξεη

ιαλζαζκέλε
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
[3]

Μονάδες 8

9.
Β2. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη νη θάζεηεο ζπληζηώζεο F x θαη
F y ηεο δύλακεο F .

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ ην κέηξν ηεο ζπληζηώζαο F y θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο
F ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε Fy = 0,8 F, ηόηε ην κέηξν ηεο

ζπληζηώζαο F x θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F ζα ζπλδένληαη κε ηε
ζρέζε :
α) F x =

0,8F

β) F x =

0,6 F

γ) F x = 0 , 5 F
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο.
Μονάδες 9

[4]

